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گزارش معلم-گونه ايراني مقياس اضطراب مدرسه  (SAS-TR) 

 ترجمه فارسی

 تاریخ: نام معلم:

(:کالسمقطع تحصیلی) نام دانش اموز:  

طول آموز در لطفًا براي هر سؤال بهترين توصيف را درباره چگونگي وضعيت دانش

مشخص كنيد. لطفًا ×( ماه گذشته يا در طول اين سال تحصيلي با عالمت ضربدر) 3

 به همه سؤاالت پاسخ دهيد

 

  هرگز بعضی مواقع اغلب همیشه

ترسد.آموز از سؤال كردن در كالس مياين دانش -1 0 1 2 3  

3 2 1 0 
كند كه آموز تنها زماني صحبت مياين دانش -2

بپرسد.كسي از او سؤالي   

3 2 1 0 
آموز از اينكه ديگران در مورد او اين دانش -3

شود. كنند نگران ميچه فكر مي  

آموز در كالس براي پاسخ به سؤاالت اين دانش -4 0 1 2 3

شود.يا اظهار نظركردن داوطلب نمي  

ترسد. آموز از اشتباه كردن مياين دانش -5 0 1 2 3  

3 2 1 0 
اينكه مركز توجه قرار  آموز ازاين دانش -6

 گيرد، متنفر است.

3 2 1 0 
آموز قبل از شروع هر كاري يا براي اين دانش -7

شود.پرسيدن سؤال دچار ترديد مي  

3 2 1 0 
آموز درباره موضوعات مختلف نگران اين دانش -8

 است.

3 2 1 0 
آموز نگران اين است كه كارهاي اين دانش -9

دهد.اش را بد انجام مدرسه  

3 2 1 0 
آموز نگران است كه اتفاق بدي اين دانش -01

 براي او رخ دهد.

آيد.آموز خيلي خجالتي به نظر مياين دانش -11 0 1 2 3  

3 2 1 0 
آموز اظهار سردرد، درد معده و اين دانش -12

كند.احساس بيماري مي  

3 2 1 0 
آموز وقتي كه بايد در كالس صحبت اين دانش -13

كند.احساس ترس ميكند   

3 2 1 0 
هاي گروهي از آموز، در موقعيتاين دانش -14

كند.صحبت كردن اجتناب مي  

3 2 1 0 
آموز مشكلي داشته باشد دچار وقتي اين دانش -15

شود.ترس و لرز مي  

3 2 1 0 
آموز هنگامي كه ساير كودكان يا اين دانش -16

رسد.نظر ميشوند عصبي به بزرگساالن به او نزديك مي  

 


